
NIK ere EUSKARAZ LANEAN 

NEL 

Informazioa eta izena ematea: 
Telefonoz:  

943 711847 (EMUN) 

645 733 818 (Banaiz Bagara) 
Emailez: banaiga@gmail.com 

Bertan: 

Laguntza Etxea (Caritas). 
Intxaurrondo kalea, 30 (Ategorrieta aldean) 

Donostia 

EtxekoEtxekoEtxekoEtxeko----langileak eta familia enplegatzaile langileak eta familia enplegatzaile langileak eta familia enplegatzaile langileak eta familia enplegatzaile 

euskaldunak elkarrekin euskara ikasi. euskaldunak elkarrekin euskara ikasi. euskaldunak elkarrekin euskara ikasi. euskaldunak elkarrekin euskara ikasi.     

www.ninaizgugara.orgwww.ninaizgugara.orgwww.ninaizgugara.orgwww.ninaizgugara.org    

L A N E A N  E U S K A R A  I K A S I  

N I K  e r e  E U S K A R A Z  L A N E A N — N E L  

 

ETXEKO-LANGILE ETA 
FAMILIA 

ENPLEGATZAILE 
EUSKALDUNENTZAKO 

PROGRAMA 

. 

NIK ere EUSKARAZ 

LANEAN —   NEL 

EUSKARA IKASI EUSKARA IKASI EUSKARA IKASI EUSKARA IKASI 

LANEAN LANEAN LANEAN LANEAN     
BANAIZ BAGARA ELKARTEA — 
EUSKARA ETORKINENTZAT  
ESKURAGARRI 

Antolatzaileak:Antolatzaileak:Antolatzaileak:Antolatzaileak:    

        

    

KolaboratzaileakKolaboratzaileakKolaboratzaileakKolaboratzaileak:  

  

 

 BURUNTZALDEKO 

UDALAK 

   

 

 

BabesleakBabesleakBabesleakBabesleak:  

 

 

 

 

 

Programa hau  Donostia, Burunt-
zaldea (Andoain, Urnieta, Lasar-
te, Hernani), eta Villabonako uda-
lerrietan erroldatu diren familiei 

eskaintzen da. 

 

www.immmigrazioa.com 



Etxeko-laguntzaile edo zaint-
zaileek eta familiek, elkarrekin 
ikasi eta beren lan-harremana 
euskalduntzeko interesa 

dutenek. 
 

Euskara ez dakiten edo gutxi 
dakiten eta familia 
euskaldunetan lan egiten duten 

pertsonek. 

 

Enplegatu euskaldunen bila 
dabiltzan eta hizkuntza-
aldaketan aktiboki esku 

hartzeko prest dauden familiek. 

 

ZER ESKAINTZEN DA? 
NORK PARTE HAR 

DEZAKE? 
• Langileari: Langileari: Langileari: Langileari: 2 eskola-ordu astean  euskara 

ikasteko, lan-harremanerako behar duen 
komunikazioara bideratua. 

• Familiari: Familiari: Familiari: Familiari: euskara lan harremanean 
erabiltzerari buruzko hasierako azterketa: 
‘Ibilbide-orri’ pertsonalizatua (zer egin 
dezaket?Adibidez, egunero 15 minutu 
eskaini, astiro hitz egin, hiztegi jakin bat 
erabili,…) 2 orduko tailerra hilero astebu-
ruan ariketa praktikoekin, esperientzia-
trukea, aholkuak… 

• Ikasteko materiala.           

ZER IRABAZTEN DUT HONEKIN? 

• Familia edo enplegatzaile euskalduna iza-Familia edo enplegatzaile euskalduna iza-Familia edo enplegatzaile euskalduna iza-Familia edo enplegatzaile euskalduna iza-
nik: nik: nik: nik: nire ohiko hizkuntza euskara izaten se-
gitzea, neure eguneroko bizitzan, bai eta 
urritasun fisikoan ere. Neure enplegatuare-
kiko harreman-kalitatea hobetzea. Euskara-
ri normalizatzen laguntzea. Langile etorki-
nei gizarte euskaldunean integratzea la-
guntzea. 

Zer eskatzen da?Zer eskatzen da?Zer eskatzen da?Zer eskatzen da?    

Teknika batzuk ikastea, nola euskarazko ko-
munikazioa errazagoa egin. Denbora piska 
bat inbertitzea, teknika hauek praktikan 
jartzeko 
Zer ez da beharrezkoa? Zer ez da beharrezkoa? Zer ez da beharrezkoa? Zer ez da beharrezkoa? Irakasle esperientzia 
edukitzea. Euskara ´zuzen´, ‚ondo’ edo 
‚modernoa’ hitz egitea... baizik eta euskaraz 
elkarrekin ulertzeko bidea aurkitzea.... 

•  

FITXA TEKNIKOA 

Iraupena: Iraupena: Iraupena: Iraupena: urria 2011– urtarrila 2012 
(32 eskola-orduak, 8 tutoretza-ordu) 

Non: Non: Non: Non: Laguntza Etxea (Caritas), Ate-
gorrieta,  Intxaurrondo kalea, 30 – 
Donostia. 

Prezioa: Prezioa: Prezioa: Prezioa: doakoa (esperientzia pilo-
tua) 

PartaidePartaidePartaidePartaide----kopurua:  kopurua:  kopurua:  kopurua:  12 familia eta en-
plegatuko taldea. 

Irakasleak:  Irakasleak:  Irakasleak:  Irakasleak:  BANAIZ BAGARA Elkar-
tea,  EMUN kooperatiba. 


